На основу члана 7. Закона о ознакоњењу објеката (''Службени гласник РС'',
број 96/2015), а по претходно прибављеној сагласности Градског већа града Краљева,
Закључком број: 06 – 43/2016 – III од 03. фебруара 2016. године, начелник Градске управе
града Краљева, на предлог Одељења за инспекцијске послове – Одсека грађевинске
инспекције, доноси

ПРОГРАМ
ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим Програмом прописује се предмет, поступак, начин и динамика
спровођења пописа незаконито изграђених објеката на територији града Краљева (у даљем
тексту: попис).

Члан 2.
Предмет пописа су:
- објекти, односно делови објеката изграђени без грађевинске дозволе,
односно одобрења за изградњу;
- помоћни и други зидани објекти изграђени без решења о одобрењу за
извођење радова који су у функцији главног објекта;
- објекти грађени на основу грађевинске дозволе односно одобрења за
изградњу, односно решења о одобрењу за извођење радова, на којима је приликом
изградње одступљено од издатих услова градње, односно извршена промена намене.
Да би неки од објеката из става 1. овог члана био пописан потребно је:
- да је видљив на сателитском снимку који се објављује на сајту Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- да није поднет захтев за легализацију у складу са раније донетим законима;
- да није извршен упис права својине на објекту по Закону о посебним
условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, у Служби
за катастар непокретности Краљево;
- да није поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис
права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, у Служби за катастар
непокретности Краљево.
Попис се спроводи на појединачном пописном листу за евидентирање
незаконито изграђених објеката, прописаном Правилником о садржини пописног листа
(''Службени гласник РС'', број 102/2015).

Члан 3.
На основу овог Програма градоначелник града Краљева донеће решење којим
ће формирати Комисију за спровођење пописа (у даљем тексту: Комисија), именује чланове
комисије и њихове заменике, утврђује њихове надлежности, обавезе и одговорности, рокове
за извршење активности и задатака и начин подношења извештаја.
Председник Комисије координира радом комисије, сачињава извештај о њеном
раду и о ефикасности спровођења пописа и доставља га начелнику Градске управе града
Краљева и по потреби Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Председник Комисије и чланови Комисије именују се из реда: чланова Градског
већа, начелника/заменика начелника Градске управе, помоћника градоначелника задуженог
за месне заједнице, лица из Градске управе, лица из јавних предузећа и чланова савета
месниха заједница на сеоском подручју за територију пописа од Зоне број 12 до Зоне број
68.
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Комисија спроводи попис организовањем пописивача, односно пописних
тимова.
Решењем из става 1. овог члана, сваки члан Комисије одређује се као
координатор за одређену активност у поступку спровођења пописа и одговоран је за
ефикасност извршења активности:
- координатор за пописне тимове;
- координатор за информатичку обраду – евидентирање пописаних објеката;
- координатор за преузимање графичких подлога од обрађивача, обавештења
грађана о незаконито изграђеним објектима са шалтера писарнице Градске управе и
достављање пописним тимовима;
- координатор за преузимање евиденција и база података од надлежних
одељења Градске управе;
- координатор за попис на сеоском подручју;
- координатор за рад у ГИС-у, а по потреби и други.

Члан 4.
Посебним решењем Градоначелник града Краљева образује Комисију за
пописивање објеката којим именује пописиваче.
Пописивачи су незапослена лица одговарајућих струка са евиденције
Националне службе за запошљавање, филијала у Краљеву.
Пописивачи се организују у 20 пописних тимова од по два лица различитих
степена стручне спреме.
Решењем се утврђује и овлашћење пописивачима за пописивање објеката,
минимални норматив о броју објеката (десет) који се морају пописати дневно, као и
могућност замене оних који по процени Комисије недовољно ефикасно и ажурно реализују
попис.
Истим решењем о именовању пописивача именује се и потребан број лица
информатичке струке, чији задатак је евидентирање незаконито изграђених објеката са
пописних листа у одговарајућу базу података, као и друга информатичка обрада.

Члан 5.
Пописивачима Градска управа града Краљева обезбеђује легитимације –
идентификационе картице, на којој се налази фотографија пописивача, његово име и
презиме, број идентификационе картице, број решења којим им је дато овлашћење за
пописивање објеката, печат и потпис овлашћеног лица Градске управе.

Члан 6.
Задатак Комисије је да:
- спроведе попис и евидентирање незаконито изграђених објеката на
прописаном обрасцу;
- врши пријем пописних листа од пописних тимова и евидентирање у
одговарајућу базу података и завођење у попис аката;
- контролише рад пописивача, даје упутства и указује на пропусте и налаже
исправљање грешака;
- прати динамику спровођења пописа;
- донесе детаљније упутство за рад пописивача;
- врши достављање пописних листова грађевинској инспекцији;
- доставља дневни извештај о динамици пописа.

Члан 7.
Задатак пописивача је да:
- поступа по налогу Комисије и грађевинског инспектора;
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- врши попис на територији за коју је одређен;
- попише све објекте изграђене, озидане који се налазе на парцели;
- прецизно утврди и унесе све податке о власнику парцеле, власнику објекта,
намени објекта и спратности објекта;
- преда уредно попуњене и потписане пописне листе у року који је утврђен
овим Програмом;
- носи идентификациону картицу, коју је дужан да покаже приликом уласка на
парцелу;
- у случају да буде спречен да уђе на локацију дужан је да без одлагања о
томе обавести грађевинског инспектора;
- извршава дневну динамику пописа утврђену решењем о именовању;
- сачињава помоћне скице уколико се на парцели налази више објеката,
различитих власника.

Члан 8.
Дужност грађана је да приликом вршења пописа:
- пописивачу који се легитимише идентификационом картицом омогући прилаз
објектима;
- пописивачу стави на увид сву расположиву документацију која се односи на
објекте који су изграђени на локацији (решење о наслеђивању, уговор о купопродаји, уговор
о поклону, уговор о доживотном издржавању, грађевинску дозволу, употребну дозволу,
поседовни лист и друга потребна документа која се односе на објекат и парцелу);
- уколико не поседује документацију из претходне алинеје, дужан је да под
кривичном и материјалном одговорношћу да пописивачу тачне и истините податке о парцели
и објекту;
- да под кривичном и материјалном одговорношћу попуни посебан образац
изјаве којом тврди да је објекат изграђен у датим временским оквирима, уколико је власник
објекта изграђеног у време градње:
 у граду, односно насељима градског карактера до 3. јуна 1948. године,
 на сеоском подручју стамбени објекти до 21. марта 1961. године,
 на сеоском подручју остале врсте објеката до 8. јула 1973. године;
- омогући пописивачу идентификацију и физичко мерење објекта.

Члан 9.
Овим Програмом утврђују се Пописне зоне у границама територије месних
заједница, на основу Одлуке о образовању и одређивању подручја месних заједница на
територији града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 9/2014).
У оквиру Пописних зона одређују се Пописни кругови и то:
- где се граница територије месне заједнице поклапа са границом катастарске
општине, пописни круг је катастарска општина,
- где се у оквиру границе територије месне заједнице налази више
катастарских општина, пописни круг је једна катастарска општина,
- где се границе територије месне заједнице не преклапају са границама
катастарских општина, на градском подручју, пописне кругове одредиће обрађивач и јавно га
објавити на огласној табли Градске управе града Краљева и на званичној интернет
презентацији града Краљева, и исти су саставни део овог Програма.

Члан 10.
I Пописне зоне и динамика пописа по зонама је:
ЗОНА 1. Месна заједница „ЦЕНТАР“, која обухвата део подручја града Краљева у следећим
границама: почиње од средине реке Ибар, где правац улице Хајдук Вељкове сече исти, па
левом страном улице Хајдук Вељкове иде ка северу до паркинга код железничке станице,
продужава праволинијски, сече колосеке железничких пруга, па долази до улице
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Индустријске испред улаза у стадион ФК „Слога“, скреће према истоку левом страном
Индустријске улице, скреће према северу, провлачећи се између стадиона ФК „Слога“ и
Хладњаче долази до улице Стадионске, која повезује град са Ромским насељем, скреће
према југоистоку левом страном исте улице, затим скреће према северу до уласка у стари
тунел, наставља даље ка истоку па продужава цевоводом који напаја Фабрику вагона
водом, долази до потока Моравац, затим скреће ка западу десном страном потока Моравац,
где долази до тромеђе КО Грдица, Сирча и Краљево, наставља даље у истом смеру, па
долази до места где улица Ада сече поток испод мерно-регулационе станице „Гасовод“,
скреће ка југу, сече постојећу Пекару, па улази у улицу Грдичку чијом десном страном иде ка
западу до места где тунел сече улицу Грдичку, па скреће према југу, тунелом и пругом
Краљево – Чачак до пружног прелаза иза Ложионице, наставља даље десном страном
улице Индустријске поред Старог гробља, па долази до улице Зелена Гора, где њеном
десном страном иде ка западу до уласка у Старо гробље, скреће на југ сече улицу Зелена
Гора и улази у улицу Светог Николаја Жичког чијом десном страном долази до улице Цара
Душана, па скреће ка истоку десном страном исте улице, а поред ОШ „Светозар Марковић“,
долази до раскрснице улица Цара Душана и Олге Јовичић, па десном страном улице Олге
Јовичић иде ка југу, пролази поред зграде ОШ „IV. краљевачки батаљон“ и музеја и улази у
улицу Чика Љубину где десном страном продужава до пресека са реком Ибар, па њеном
средином продужава ка југоистоку до почетне тачке описа.
ЗОНА 2. Месна заједница „СТАРА ЧАРШИЈА“, која обухвата део подручја града Краљева у
следећим границама: почиње од средине реке Ибар где улица Чика Љубина сече исту, па
левом страном улице Чика Љубине продужава до улице Олге Јовичић, пролази поред зграде
Музеја и ОШ „IV. краљевачки батаљон“, па долази до раскрснице улица Олге Јовичић и
улице Цара Душана, скреће према западу левом страном улице Цара Душана продужава
поред ОШ „Светозар Марковић“ и долази до раскрснице улица Цара Душана и 7 јули, скреће
према северу, па левом страном улице 7. јули иде до улице Зелена Гора, сече исту и долази
до улаза у Старо гробље, скреће према истоку левом страном улице Зелена Гора поред
Старог гробља, долази до раскрснице улица Зелена Гора и Индустријске, па скреће ка
северу левом страном Индустријске улице поред Старог гробља, поред Ложионице долази
до пружног прелаза, скреће ка северу где колосеком пруге Краљево – Чачак долази до
тунела, продужава даље и долази до улице Грдичке, скреће према западу где десном
страном улице Грдичке, долази до улице Војводе Степе, сече исту, скреће ка југу где десном
страном улице Војводе Степе долази до улице Слободана Пенезића Крцуна, прелази исту и
скреће према западу где левом страном улице Слободана Пенезића Крцуна наставља даље,
па између поседа Пољопривредне школе на Ратарском имању и приватног поседа долази до
улице Адранске па њеном десном страном скреће према северу, пролази почетак улице
Војводе Степе и улице Живојина Лазића Солунца, долази до регулисаног потока, скреће ка
истоку, сече Ибарску магистралу, па даље наставља границом КО Краљево и Јарчујак до
улице Рудничке, скреће према југу левом страном улице Рудничке, пролази кроз тунел испод
Адранске улице, скреће ка истоку, па границом између Пољопривредне школе на Ратарском
имању и приватног поседа долази до улице Јована Дерока, скреће ка истоку и долази до
правца где улица Војводе Мишића сече улицу Јована Дерока, скреће ка југу и десном
страном улице Војводе Мишића иде ка прузи Краљево – Рашка, сече исту па продужава
праволинијски секући улицу Карађорђеву долази до средине реке Ибар, скреће ка истоку где
средином реке Ибар долази до почетне тачке описа.
ЗОНА 3. Месна заједница „ЗЕЛЕНГОРА“, која обухвата део подручја града Краљева у
следећим границама: почиње од средине реке Ибар где правац улице Хајдук Вељкове сече
исти, па левом страном улице Хајдук Вељкове иде ка северу до паркинга код Железничке
станице, продужава праволинијски сече колосек железничких пруга, па долази до улице
Индустријске испред улаза у стадион ФК „Слога“, скреће према истоку левом страном
Индустријске улице, па скреће према северу провлачећи се између стадиона ФК „Слога“ и
Хладњаче, долази до улице Стадионске која повезује град са Ромским насељем, скреће
према југоистоку левом страном исте улице, скреће према северу до уласка у стари тунел,
наставља даље ка истоку, па продужава цевоводом који напаја Фабрику вагона водом,
долази до потока Моравац, скреће према истоку левом страном потока Моравац, долази до
реке Западне Мораве, па средином исте ка мосту „Камиџора“ обилазећи Фабрику
„Магнохром“ са задње стране, пролази мост и долази до ушћа реке Западна Морава и реке
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Ибар, скреће ка југоистоку где средином реке Ибар иде узводно према Краљеву, пролази
испод новог моста заобилазнице, поред почистача отпадних вода испод моста железничке
пруге Краљево – Крушевац, наставља ободом Сијаћег поља, пролазећи ушће реке Ибар и
Рибница, Градску пијацу и наставља испод постојећег моста до почетне тачке описа.
ЗОНА 4. Месна заједница „РИБНИЦА“, која обухвата део града Краљева који се налази на
десној обали реке Ибар, иде до насељеног места Кованлуак и Берановац, прати реку
Рибницу узводно, где се граничи са јужне стране са кат.општином Драгосињци и Мељаница и
са западне стране кат.општином Крушевица и Ковачи.
ЗОНА 5. Месна заједница „ГРДИЦА“, која обухвата насељено место Грдицу у границама
кат.општине Грдица и део подручја града Краљева које почиње од места где улицу Ада сече
поток Чађевац испод постојеће мерно-регулационе станице „Гасовода“, иде тим каналом
према истоку границом КО Грдица и КО Краљево, па долази до тромеђе КО Грдица, Краљево
и Сирча, па скреће према северу границом КО Грдица и Сирча до реке Западна Морава, па
скреће према западу левом страном реке Западна Морава, пролази испод моста који
повезује Краљево са Опланићима, па наставља до тромеђе КО Грдица, Опланићи и Адрани,
скреће према југу међом кат.општина КО Грдица и Адрани, сече пругу Краљево-Чачак,
пролази поред Бетоњерке „Кеопс“, скреће према западу, сече Ибарску магистралу, па
обилазећи постојећи круг „Аутотранспорта“, долази до тромеђе КО Адрани, Грдица и
Јарчујак. Граница даље наставља ка југоистоку, такође обилазећи „Аутотранспорт“, па
ободом ограде долази до тромеђе КО Грдица, Јарчујак и Краљево, па скреће ка
североистоку, сече Ибарску магистралу, па скреће ка истоку до триангла где левом страном
улице Војводе Степе иде ка граду, прелази почетак улице Тике Коларевића, где долази до
улице Грдичке, скреће према истоку, па левом страном исте улице наставља ка постојећем
тунелу, прелази исти и наставља силазећи ка Пекари, сече индустријски колосек који напаја
постојећу Пекару и продужава до почетне тачке од које је опис почео.
ЗОНА 6. Месна заједница „ЈАРЧУЈАК“, која обухвата насељено место Јарчујак, односно
кат.општину Јарчујак.
ЗОНА 7. Месна заједница „ЧИБУКОВАЦ“, која обухвата део подручја града Краљева у
следећим границама: почиње од места где правац улице Војводе Мишића пресеца улицу
Јована Дерока, скреће ка западу где десном страном улице Јована Дерока иде до почетка
улице Рудничке, скреће ка северу, пролази поред Конфекције „Рудник“, па границом између
поседа Пољопривредне школе на Ратарском имању и приватног псоеда долази до улице
Адранске, скреће на запад, пролази кроз тунел испод улице Адранске, затим на север где
десном страном улице Рудничке долази до границе између кат.општине Краљево и Јарчујак,
скреће ка северозападу, пресеца улицу Рудничку, па границом између КО Краљево и
Јарчујак долази до улице Јована Бојовића скреће ка истоку, где левом страном улице Јована
Бојовића долази до испред Стоваришта „Машинац“, па скреће ка југу, пресеца Ибарску
магистралу и долази до кп.бр.283/1 КО Чибуковац (посед Славка Јевремовића), па скреће на
исток, па према југу где границом између КО Краљево и Чибуковац долази до Ибарске
магистрале, пресеца исту и скреће ка југу до улице Чибуковачке, скреће ка западу где
десном страном улице Чибуковачке иде до раскрснице са улицом II чибуковачком, скреће ка
југу, пролази кроз пропуст на железничкој прузи Краљево – Рашка, иде даље потоком који
одводи воду из „Пањевца“, долази до пропуста испод Ибарске магистрале, пролази кроз
њега, силази на средину реке Ибар, скреће на исток, па реком Ибар долази до места где
праволинијски улица Војводе Мишића пресеца реку Ибар, скреће на север, пресеца улицу
Карађорђеву и железничку пругу Краљево – Рашка, па левом страном улице Војводе
Мишића иде до улице Јована Дерока, пресеца исту и долази до почетне тачке описа.
ЗОНА 8. Месна заједница „II ЧИБУКОВАЧКА ЧЕТА“, која обухвата део кат.општине Краљево и
кат.општине Чибуковац у следећим границама: полази од средине реке Ибар па иде на север
постојећим потоком који одводи воду са „Пањевца“ у Ибар, пролази кроз пропуст на Ибарској
магистрали, наставља потоком до пропуста на железниучкој прузи Краљево – Рашка,
пролази кроз исти, долази до раскрснице улице Чибуковачке и II чибуковачке, наставља
границом приватних поседа те долази до кп.бр.242/10 КО Чибуковац која се граничи са
војним кругом, скреће ка западу границом војног круга и приватног поседа, долази до пута где
скреће на север до границе између КО Чибуковац и Јарчујак, скреће ка југу наведеном
границом пресеца пут, па његовом левом страном иде на запад, затим на север до улице
Гаврила Карапанџића „Гаја“, скреће на запад, па левом страном наведеног пута иде ка
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војном полигону, долази до тромеђе између КО Чибуковац, Дракчићи и Конарево, продужава
према југоистоку границом између КО Чибуковац и Конарево, прелази железничку пругу
Краљево – Рашка, затим Ибарску магистралу па даље наведеном границом долази до
средине реке Ибар, скреће на исток, па средином реке Ибар долази до почетне тачке описа.
ЗОНА 9. Месна заједница „КОВАНЛУК“, која обухвата насељено место Кованлук у следећим
границама: мост на реци Рибница низводно до улива Рибнице у реку Ибар, затим десном
обалом реке Ибар до границе КО Кованлук и Ратине, скреће према југу између кат.општина
Кованлук и Ратина долази до пута Краљево – Крушевац, затим се враћа десном страном
пута до почетне тачке описа.
ЗОНА 10. Месна заједница „БЕРАНОВАЦ“, која обухвата насеље Берановац, Јовац и Горњу
Рибницу, односно део кат.општине Кованлук и кат.општине Рибница, у следећим границама:
полази од моста на реци Рибници ка истоку левом страном улице Беранове, прелази почетак
улице Кованлучке, креће се поред бензинске пумпе и долази до кп.број 411/8 КО Кованлук,
скреће ка југу, пресеца улицу Беранову, па иза завршетка аутодрома наставља границом кат.
општине Кованлук и кат.општине Ратина до тромеђе КО Рибница, Кованлук и Метикош.
Граница даље наставља границом КО Рибница и Метикош према брдском прелазу звани
Ћава, укључујући и део звани Ћава до тромеђе КО Рибница, Метикош и Драгосињци, затим
скреће ка западу левом страном потока, пресеца пут Краљево – Гоч и долази до реке
Рибнице, креће ка северу где десном страном реке Рибнице долази до почетне тачке описа.
ЗОНА 11. Месна заједница „МАТАРУШКА БАЊА“, која обухвата насељено место Матарушка
Бања и Матаруге, односно кат.општину Матаруге.
ЗОНА 12. Месна заједница „УШЋЕ“, која обухвата насељена места: Ушће, Тадење,
Камењане, Плавци, Одмење, Зечевићи и Косуриће, односно кат.општине Ушће и Тадење.
ЗОНА 13. Месна заједница „АДРАНИ“, која обухвата насељено место Адрани, односно
кат.општину Адрани.
ЗОНА 14. Месна заједница „БАПСКО ПОЉЕ“, која обухвата насељено место Бапско Поље,
односно кат.општину Бапско Поље.
ЗОНА 15. Месна заједница „МРСАЋ“, која обухвата нсељено место Мрсаћ, односно
кат.општину Мрсаћ.
ЗОНА 16. Месна заједница „МУСИНА РЕКА“, која обухвата насељено место Мусина Река,
односно кат.општину Мусина Река.
ЗОНА 17. Месна заједница „САМАИЛА“, која обухвата насељено место Самаила, односно
кат.општину Самаила.
ЗОНА 18. Месна заједница „ДРАКЧИЋИ“, која обухвата насељено место Дракчићи, односно
кат.општину Дракчићи.
ЗОНА 19. Месна заједница „БУКОВИЦА“, која обухвата насељено место Буковица, односно
кат.општину Буковица.
ЗОНА 20. Месна заједница „ВРДИЛА“, која обухвата насељено место Врдила, односно
кат.општину Врдила.
ЗОНА 21. Месна заједница „ЛАЗАЦ“, која обухвата насељено место Лазац, односно
кат.општину Лазац.
ЗОНА 22. Месна заједница „РОЋЕВИЋИ“, која обухвата насељена места: Роћевићи,
Дедевци, Пекчаница и Станча, односно кат.општине Роћевићи, Дедевци и Пекчаница.
ЗОНА 23. Месна заједница „ТАВНИК“, која обухвата насељено место Тавник, односно
кат.општину Тавник.
ЗОНА 24. Месна заједница „ЛАЂЕВЦИ“, која обухвата насељено место Лађевци, односно
кат.општину Лађевци.
ЗОНА 25. Месна заједница „МИЛОЧАЈ“, која обухвата насељено место Милочај, односно
кат.општину Милочај.
ЗОНА 26. Месна заједница „ОБРВА“, која обухвата насељено место Обрва, односно
кат.општину Обрва.
ЗОНА 27. Месна заједница „ОПЛАНИЋИ“, која обухвата насељено место Опланићи, односно
кат.општину Опланићи.
ЗОНА 28. Месна заједница „ПОПОВИЋИ“, која обухвата насељено место Поповићи, односно
кат.општину Поповићи.
ЗОНА 29. Месна заједница „ЦВЕТКЕ“, која обухвата насељено место Цветке, односно
кат.општину Цветке.
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ЗОНА 30. Месна заједница „СИРЧА“, која обухвата насељено место Сирча, односно
кат.општину Сирча.
ЗОНА 31. Месна заједница „ШУМАРИЦЕ“, која обухвата насељено место Шумарице, односно
кат.општину Шумарице.
ЗОНА 32. Месна заједница „ВИТАНОВАЦ“, која обухвата насељена места: Витановац,
односно кат.општину Витановац.
ЗОНА 33. Месна заједница „МИЛАВЧИЋИ“, која обухвата насељено место Милавчићи,
односно кат.општину Милавчићи.
ЗОНА 34. Месна заједница „МИЛАКОВАЦ“, која обухвата насељено место Милаковац,
односно кат.општину Милаковац.
ЗОНА 35. Месна заједница „ПЕЧЕНОГ“, која обухвата насељено место Печеног, односно
кат.општину Печеног.
ЗОНА 36. Месна заједница „ВИТКОВАЦ“, која обухвата насељено место Витковац, односно
кат.општину Витковац.
ЗОНА 37. Месна заједница „ПЕТРОПОЉЕ“, која обухвата насељено место Петропоље,
односно кат.општину Петропоље.
ЗОНА 38. Месна заједница „ЗАКУТА“, која обухвата насељено место Закута, односно
кат.општину Закута.
ЗОНА 39. Месна заједница „СИБНИЦА“, која обухвата насељено место Сибница, односно
кат.општину Сибница.
ЗОНА 40. Месна заједница „РАВАНИЦА“, која обухвата насељено место Раваница, односно
кат.општину Раваница.
ЗОНА 41. Месна заједница „ЧУКОЈЕВАЦ“, која обухвата насељено место Чукојевац, односно
кат.општину Чукојевац.
ЗОНА 42. Месна заједница „СТУБАЛ“, која обухвата насељено место Стубал, односно
кат.општину Стубал.
ЗОНА 43. Месна заједница „ГЛЕДИЋ“, која обухвата насељено место Гледић, односно
кат.општину Гледић
ЗОНА 44. Месна заједница „ГОДАЧИЦА“, која обухвата нсељено место Годачица и Дрлупа,
односно кат.општине Годачица и Дрлупа.
ЗОНА 45. Месна заједница „ЛЕШЕВО“, која обухвата насељено место Лешево, односно
кат.општину Лешево.
ЗОНА 46. Месна заједница „РАТИНА“, која обухвата насељено место Ратина, односно
кат.општину Ратина.
ЗОНА 47. Месна заједница „ВРБА“, која обухвата насељена места Врба и Заклопача, односно
кат.општине Врба и Заклопача.
ЗОНА 48. Месна заједница „МЕТИКОШИ“, која обухвата насељено место Метикоши, односно
кат.општину Метикоши.
ЗОНА 49. Месна заједница „ДРАГОСИЊЦИ“, која обухвата насељено место Драгосињци,
односно кат.општину Драгосињци.
ЗОНА 50. Месна заједница „КОВАЧИ“, која обухвата насељено место Ковачи, односно
кат.општину Ковачи.
ЗОНА 51. Месна заједница „КАМЕНИЦА“, која обухвата насељена места Каменицу, Брезну и
Мељаницу, односно кат.општине Каменица, Брезна и Мељаница.
ЗОНА 52. Месна заједница „ТРГОВИШТЕ“, која обухвата насељено место Трговиште, односно
кат.општину Трговиште.
ЗОНА 53. Месна заједница „ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД“, која обухвата подручје града Краљева у
следећим границама: почиње од улице Војводе Степе, скреће према западу левом страном
улице Слободана Пенезића Крцуна, пролази између имања Пољопривредне школе на
Ратарском имању и приватног поседа, па долази до улице Адранске, скреће ка северу
десном страном улице Адранске, прелази триангл, скреће на исток, па левом страном улице
Војводе Степе иде ка граду, пролази почетак улице Тике Коларевића и долази до улице
Грдичке, иде према истоку, сече улицу Војводе Степе, скреће према југу десном страном
улице Војводе Степе и долази до почетне тачке описа.
ЗОНА 54. Месна заједница „ЖИЧА“, која обухвата насељено место Жича, односно кат.оштине
Крушевица и Готовац.
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ЗОНА 55. Месна заједница „КОНАРЕВО“, која обухвата насељено место Конарево, односно
кат.општину Конарево.
ЗОНА 56. Месна заједница „ПРОГОРЕЛИЦА“, која обухвата насељено место Прогорелица,
односно кат.општину Прогорелица.
ЗОНА 57. Месна заједница „ПОЛУМИР“, која обухвата насељена места Полумир и Церје,
односно кат.општине Полумир и Церје.
ЗОНА 58. Месна заједница „ЛОПАТНИЦА“, која обухвата насељено место Лопатница, односно
кат.општину Лопатница.
ЗОНА 59. Месна заједница „БОГУТОВАЦ“, која обухвата насељена места: Богутовац,
Замчање, Маглич, односно кат.општине Богутовац, Замчање и Маглич.
ЗОНА 60. Месна заједница „БРЕСНИК“, која обухвата насељено место Бресник, односно
кат.општину Бресник.
ЗОНА 61. Месна заједница „ТОЛИШНИЦА“, која обухвата насељено место Толишница,
односно кат.општину „Толишница“.
ЗОНА 62. Месна заједница „РУДНО“, која обухвата насељена места: Рудно, Бзовик,
Дражинићи и Река, односно кат.општине Рудно, Бзовик, Дражинићи и Река.
ЗОНА 63. Месна заједница „САВОВО“, која обухвата насељено место Савово, односно
кат.општину Савово.
ЗОНА 64. Месна заједница „СТУДЕНИЦА“, која обухвата насељена места: Брезова, Врх,
Долац, Ђаково и Засад, односно кат.општине Брезова, Врх, Долац, Ђаково и Засад.
ЗОНА 65. Месна заједница „МЛАНЧА“, која обухвата насељено место Мланча, односно
кат.општину Мланча.
ЗОНА 66. Месна заједница „ТЕПЕЧИ“, која обухвата насељено место Тепечи, односно
кат.општину Тепечи.
ЗОНА 67. Месна заједница „ГОКЧАНИЦА“, која обухвата насељено место Гокчаница, Борово,
Међуречје, Предоле и Рудњак, односно кат.општине Гокчаница, Предоле и Рудњак.
ЗОНА 68. Месна заједница „БАРЕ“, која обухвата насељена места: Баре, Бојанићи, Лозно и
Плана, односно кат.општине Баре и Плана.
II Динамика пописа:
Зона

Време пописа у 2016. години

1. „ЦЕНТАР“
2. „СТАРА ЧАРШИЈА“

од 1. марта до 15. априла

3. „ЗЕЛЕНГОРА“
4. „РИБНИЦА“

од 1. марта до 15. априла

5. „ГРДИЦА“
6. „ЈАРЧУЈАК“
7. „ЧИБУКОВАЦ“

од 15. априла до 31. маја

8. „II ЧИБУКОВАЧКА ЧЕТА“
9. „КОВАНЛУК“
10. „БЕРАНОВАЦ“
11. „МАТАРУШКА БАЊА“

од 1.јуна до 15. јула

12. „УШЋЕ“
13. „АДРАНИ“
14. „БАПСКО ПОЉЕ“
15. „МРСАЋ“

од 15. јула до 31. августа

16. „МУСИНА РЕКА“
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17. „САМАИЛА“
18. „ДРАКЧИЋИ“
19. „БУКОВИЦА“
20. „ВРДИЛА“
21. „ЛАЗАЦ“
22. „РОЋЕВИЋИ“
23. „ТАВНИК“
24. „ЛАЂЕВЦИ“
25. „МИЛОЧАЈ“
26. „ОБРВА“
27. „ОПЛАНИЋИ“
28. „ПОПОВИЋИ“
29. „ЦВЕТКЕ“
30. „СИРЧА“
31. „ШУМАРИЦЕ“
32. „ВИТАНОВАЦ“
33. „МИЛАВЧИЋИ“
34. „МИЛАКОВАЦ“
35. „ПЕЧЕНОГ“
36. „ВИТКОВАЦ“
37. „ПЕТРОПОЉЕ“
38. „ЗАКУТА“
39. „СИБНИЦА“

од 31. августа до 15. октобра

40. „РАВАНИЦА“
41. „ЧУКОЈЕВАЦ“
42. „СТУБАЛ“
43. „ГЛЕДИЋ“
44. „ГОДАЧИЦА“
45. „ЛЕШЕВО“
46. „РАТИНА“
47. „ВРБА“
48. „МЕТИКОШИ“
49. „ДРАГОСИЊЦИ“
50. „КОВАЧИ“

од 31. августа до 15. октобра

51. „КАМЕНИЦА“
52. „ТРГОВИШТЕ“
53. „ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД“
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54. „ЖИЧА“

од 15. октобра до 15. новембра

55. „КОНАРЕВО“
56. „ПРОГОРЕЛИЦА“
57. „ПОЛУМИР“
58. „ЛОПАТНИЦА“
59. „БОГУТОВАЦ“
60. „БРЕСНИК“
61. „ТОЛИШНИЦА“
62. „РУДНО“
63. „САВОВО“
64. „СТУДЕНИЦА“
65. „МЛАНЧА“
66. „ТЕПЕЧИ“
67. „ГОКЧАНИЦА“
68. „БАРЕ“
Утврђена динамика пописа може се кориговати на предлог Комисије, у
зависности од ефикасности спровођења.
Члан 11.
Одређује се Дирекција за планирање и изградњу ''Краљево'' за обрађивача
припреме и изграде графичких подлога (у електронској и папирној форми) Пописних зона и
Пописних кругова.
Обавеза обрађивача је да:
- припреми подлоге у складу са критеријумима којима је прописано који се
објекти пописују, Законом о озакоњењу и Упутством за евидентирање незаконито изграђених
објеката,
- врши перманентну анализу коришћених база података ради изграде што
прецизнијих подлога,
- благовремено, на дневном и недељном нивоу, у договору са чланом Комисије,
координатором за спровођење ове активности, доставља комисији подлоге ради вршења
пописа на терену.

Члан 12.
На територији месних заједница одређених овим Програмом од Зоне број 12 до
Зоне број 68, чланови савета месних заједница имају обавезу да координирају спровођење
пописа, на начин да ''воде'' пописне тимове приликом пописа.
У исту сврху, имају обавезу да у простору месне заједнице и поделом омогуће
грађанима преузимање појединачних пописних листа, ради уношења личних података о
власнику објеката, односно оних података за које под кривичном и материјалном
одговорношћу тврде да су истинити (тачни).

Члан 13.
водови

Попис објеката подземних водова (подземних инсталација), као и надземни
(надземне инсталације), ако по техничким карактеристикама и положају
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представљају самосталне објекте, изграђених незаконито, спровешће се на начин да ће
Комисија својим актом обавезати њихове власнике (јавна предузећа, јавна комунална
предузећа, јавно енергетско предузеће, Телеком Србија А.Д., Електродистрибуција Краљево
и др.) да изврше попис објеката којима управљају или су власници, на начин да ће попунити
прописану пописну листу и доставити Комисији, у утврђеном року.
Попис објеката јавне својине спровешће се на начин да ће Комисија преузети
базу података истих од надлежног Одељења за управљање имовином и информационе
технологије Градске управе, па по извршеним проверама упутити пописиваче да изврше
попис евентуално незаконито изграђених објеката.

Члан 14.
Материјал неопходан за рад, опрему, техничка средства и простор за рад
Комисије обезбеђује Градска управа града Краљева, као и информатичку подршку за
целокупну обраду података пописа.

Члан 15.
Јавност спровођења пописа обезбеђује се на начин да је Одсек грађевинске
инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Краљева дужан да
редовно обавештава о активностима на спровођењу пописа незаконито изграђених објеката,
преко локалних медија и интернет презентације града Краљева.

Члан 16.
Овај Програм ступа на правну снагу даном објављивања у ''Службеном листу
града Краљева'', а објављује се и на Огласној табли Градске управе града Краљева и на
интернет презентацији града Краљева www.kraljevo.org.

ГРАДСКA УПРАВA ГРАДА КРАЉЕВА
Број: 011 – 25/2016 од 04. фебруара 2016. године
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милош Петровић, дипл. правник
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